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RESUMO 

 

Este trabalho se propôs a avaliar pacientes submetidos à colocação de implantes 

zigomáticos pela técnica de Stella & Warner, considerando a sobrevivência dos 

implantes convencionais e zigomáticos, a saúde do seio maxilar e o nível de satisfação 

dos pacientes em relação à reabilitação oral. Foram avaliados 28 pacientes, onde 14 

haviam recebido implantes zigomáticos e convencionais, encontrando-se reabilitados 

com próteses totais fixas implantossuportadas (grupo 1)  e 14 foram reabilitados 

somente com implantes convencionais e próteses totais fixas implantossuportadas 

(grupo 2). O estudo teve quatro fases, representadas pela avaliação radiográfica dos 

implantes (fase I), avaliação clínica (fase II), avaliação da saúde do seio maxilar (fase 

III) e aplicação de um questionário para mensurar a satisfação da reabilitação com 

prótese fixa total implanto-suportada (fase IV). O grupo 2 só foi submetido a fase IV, 

enquanto o grupo 1 participou de todas as etapas. Foram realizadas análises descritivas e 

estatísticas, tendo, esta última, utilizado o test t para amostras independentes na 

avaliação da fase IV. Os resultados demonstraram que a técnica de Stella & Warner 

mostrou-se efetiva, permitindo um elevado índice de sobrevivência dos implantes 

convencionais e zigomáticos (100%), considerando um período mínimo de 

acompanhamento de 15 meses e máximo de 53 meses após reabilitação protética. Não 

foram encontradas alterações patológicas nos tecidos periimplantares dos implantes 

convencionais e zigomáticos analisados. Os achados radiográficos mostraram níveis 

ósseos satisfatórios nos implantes convencionais das reabilitações orais com fixações 

zigomáticas e um bom posicionamento do ápice dos implantes zigomáticos em relação 

ao osso zigomático. A presença do implante zigomático não provocou sinusopatias e o 

teste t demonstrou um índice de satisfação inferior no grupo 1 quando comparado ao 

grupo 2. A colocação de implantes zigomáticos pela técnica de Stella & Warner 

mostrou ser uma técnica previsível, com alto índice de sobrevivência em pacientes com 

maxilas atróficas, sendo necessário um acompanhamento por longo prazo para 

confirmar os achados iniciais desse estudo. 

Palavras-chave: Implante dentário, sinusite maxilar, prótese dentária.  
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ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate patients who underwent placement of zygomatic implants 

technique by Stella & Warner, considering the survival of conventional and zygomatic 

implants, sinus health and level of patient satisfaction in relation to oral rehabilitation. 

We evaluated  28 patients where 14 had  received conventional and  zygomatic 

implants, being rehabilitated with implant-fixed dentures (group 1) and 14 were 

rehabilitated only with conventional implants and  implant-fixed dentures (group 2). 

The study had four phases, represented by radiographic evaluation of  implants (stage I), 

clinical evaluation (stage II), assessing the health of the maxillary sinus (stage III) and  a 

questionnaire to measure satisfaction of rehabilitation with fixed prosthesis implant 

Total -backed (stage IV). Group 2 underwent only stage IV, while group 1 participated 

in all stages. Descriptive analysis and statistics were performed, using the t test for 

independent samples in the evaluation of phase IV. The results demonstrated that the 

technique of Stella & Warner proved effective, allowing a high survival rate of 

conventional implants and zygomatic (100%), considering a minimum follow-up of 15 

months and maximum 53 months after prosthetic rehabilitation. There were no 

pathological changes in tissues periimplants conventional and zygomatic implants 

analyzed. Radiographic findings showed satisfactory levels bone implants in the oral 

rehabilitation with conventional zygomatic implants and  a good positioning of the apex 

of the zygomatic implants over the zygomatic bone. The presence of the zygomatic 

implant did not cause sinus and the t test showed a satisfaction index lower in group 1 

compared with group 2. The zygomatic implant placement technique by Stella & 

Warner proved to be a predictable technique with high survival rate in patients with 

atrophic jaws, necessitating long-term follow-up to confirm the initial findings of the 

study. 

 

Key words: dental implant, maxillary sinusitis, dental prothesis. 
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1 INTRODUÇÃO 

O tratamento para reabilitação de pacientes com maxilas atróficas consiste 

em um grande desafio para o cirurgião-dentista, pois há o comprometimento da função 

mastigatória e da fala com repercussão importante na qualidade de vida. O deficiente 

volume ósseo encontrado nesses pacientes torna mais difícil a inserção de implantes 

convencionais e sua reabilitação com próteses fixas (STIEVENART & MALEVEZ, 

2010).  

Diversas técnicas cirúrgicas com graus variados de taxa de sucesso são 

descritas na literatura para tratar os casos de atrofia maxilar. Técnicas como a 

osteotomia  Le Fort I associada a reconstrução com enxerto simultâneo e as grandes 

reconstruções ósseas utilizando enxertos provenientes do osso ilíaco são os 

procedimentos cirúrgicos utilizados nestes casos. Porém, essas técnicas apresentam 

custo biológico importante e demandam  longos períodos de tratamento, além de serem 

técnicas mais sensíveis a erros. A morbidade destas técnicas inclui a possibilidade de 

sinusite, distúrbios neurossensoriais, contaminação ou exposição do enxerto, dor pós-

operatória, dificuldade de deambulação e reconstrução insuficiente após período de 

cicatrização (VAN DER MARK et al., 2011; RAJA, 2009). 

Com o surgimento dos implantes zigomáticos a partir dos estudos de 

Brånemark em 1998, obteve-se uma ancoragem firme ao osso zigomático que 

possibilitava a reabilitação de maxilas atróficas com quatro ou dois implantes na região 

anterior do osso maxilar
 
(HIRSCH et al., 2004). O alto índice de sucesso apresentado 

pelo primeiro protocolo sugerido por Brånemark (1998) desencadeou uma série de 

estudos e o surgimento de modificações e linhas de orientações para os implantes 

zigomáticos (JENSEN
  

& ADAMS, 2009; BLOCK et al., 2009; CORVELLO et al., 

2011). 

No protocolo original de Brånemark (1998) realiza-se a abertura de uma 

janela óssea na parte súpero-lateral da parede anterior da maxila para orientar as 

perfurações e proporcionar o afastamento da mucosa sinusal que é preservada nesta 

técnica. As fixações zigomáticas são ancoradas na posição de segundo pré-molar 

superior, percorrendo o interior do seio maxilar e fazendo nova ancoragem no corpo do 

zigoma. Buscando simplificar essa técnica, Stella & Warner em 2000 propuseram a 
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confecção de um sulco de orientação na região do pilar zigomático, estendendo-se da 

base do zigoma a aproximadamente 5 mm da crista óssea alveolar. Através desta 

técnica, o descolamento da membrana sinusal não ocorre e parte do implante zigomático 

se relaciona diretamente com o seio maxilar. Entretanto o implante acaba emergindo 

sobre a crista alveolar ao nível de primeiro molar com uma formação angular mais 

vertical, o que favorece a interface com a prótese e simplifica também a colocação dos 

implantes
 
(FERRARA & STELLA, 2004). 

Relatos tem associado a perda precoce dos implantes zigomáticos com o 

surgimento de patologias sinusais e questões biomecânicas (VAN STEENBERGHE et 

al., 1997; BECKTOR  et al., 2005). Outros autores utilizando exames tomográficos e a 

rinoscopia não observaram o aparecimento de rinossinusite quando da instalação dos 

implantes zigomáticos (NAKAI et al., 2003; PETRUSON, 2004). 

Muitos estudos foram realizados para avaliar a taxa de sucesso dos 

implantes zigomáticos pela técnica de Brånemark (HIRSCH et al., 2004; 

BRÅNEMARK, 1998; JENSEN
  

& ADAMS, 2009; SCHMIDT
 

et al., 2004; 

ZWAHLEN et al., 2006). Porém a técnica de Stella & Warner ainda carece de 

investigação. Nesse sentido, o presente trabalho se propõe avaliar o sucesso dos 

implantes zigomáticos instalados por essa técnica, investigando a sobrevivência dos 

implantes, a saúde do seio maxilar e a satisfação dos pacientes reabilitados com  

próteses fixas totais com implantes zigomáticos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. ANATOMIA DO OSSO ZIGOMÁTICO 

  Aparício et al. (1993) e Weischer et al. (1997) em seus estudos mencionaram a 

possibilidade de utilização do osso zigomático como estrutura de suporte para implantes 

com o objetivo de reabilitar pacientes submetidos à maxilectomias.  

 Uchida et al. em 2001 realizaram um estudo no qual foram tomadas medidas da 

maxila e do zigoma em 12 cadáveres, observando que o ápice de um  implante de 

3,75mm de diâmetro necessita de um zigoma de 5,75mm de espessura. No que diz 

respeito à localização do implante, esses autores sugerem que uma angulação de 43.8⁰ 

ou menos aumenta o risco de perfuração da fossa infratemporal ou da área lateral da 

maxila; porém nos casos em que a angulação é mais vertical, 50,6⁰ ou mais, há um 

aumento do risco de perfuração do assoalho da órbita. 

 Através da utilização do exame de tomografia computadorizada e da análise por 

meio de histomorfometria, Nkenke et al. (2003) examinaram 30 zigomas humanos. Este 

estudo revelou que o osso zigomático consiste de osso trabecular, o que por sua vez é 

um parâmetro desfavorável para a colocação de implantes no osso zigomático. Porém o 

sucesso dos implantes instalados nessa região se deve ao atravessamento das quatro 

porções de cortical óssea por essas fixações. 

 A estrutura interna do osso zigomático foi avaliada em um estudo realizado por 

Kato et al. (2005) com cadáveres por meio de tomografia micro-computadorizada. Os 

achados mostraram a presença de osso trabecular mais largo e espesso na região apical 

onde ocorre a fixação inicial dos implantes zigomáticos. 

Com o objetivo de ajudar o clínico a refinar a técnica original para  colocação dos 

implantes zigomáticos e levando em consideração a possibilidade de diferenças 

anatômicas individuais, Aparício em  2011, propôs um sistema de classificação 

denominado ZAGA, o qual determina cinco tipos anatômicos e situações do caminho do 

implante, sendo as seguintes: 

 Grupo 0 (ZAGA) – A parede anterior da maxila é muito plana; a cabeça do 

implante está localizada na crista alveolar e o corpo do implante tem uma via 
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intra-sinusal; o implante entra em contato com o osso na crista alveolar e osso 

zigomático, podendo tocar a parede lateral do seio; 

 Grupo 1 (ZAGA 1) - A parede anterior do seio maxilar é suavemente côncava; a 

cabeça do implante está localizada na crista alveolar e embora o implante possa 

estar através da parede, a maior parte do corpo do implante está dentro do seio; o 

implante entra em contato com o osso da crista alveolar e o osso zigomático, 

podendo tocar a parede lateral do seio; 

 Grupo 2 (ZAGA 2) – A parede anterior da maxila é côncava; a cabeça do 

implante está localizada na crista alveolar e o corpo do implante pode estar a 

frente da parede, ficando maior parte deste fora do seio; o implante entra em 

contato com o osso da crista alveolar e do osso zigomático, podendo tocar a 

parede lateral do seio; 

 Grupo 3 (ZAGA 3) – A parede anterior da maxila é bastante côncava; a cabeça 

do implante está localizada na crista alveolar e o corpo do implante deixa a parte 

côncava da parede anterior do seio para penetrar dentro do osso zigomático, 

ficando maior parte do corpo do implante fora do seio; a parte média do corpo 

do implante não está tocando a parte mais côncava da parede; o implante entra 

em contato com o osso da crista alveolar e o ápice do osso zigomático; 

 Grupo 4 (ZAGA 4) – A maxila e o osso alveolar mostraram extrema atrofia 

vertical e horizontal; a cabeça do implante está localizada bucalmente à crista 

alveolar, ficando maior parte do implante zigomático para fora do seio, somente 

a parte apical do implante está envolta por osso; o implante entra em contato 

com o osso zigomático e parte da parede lateral do seio. 

O estabelecimento do ponto de entrada intra-oral no processo alveolar é o fator 

chave para o completo sucesso no resultado do procedimento ZAGA. A cabeça do 

implante pode ser localizada próximo do topo da crista alveolar, com uma entrada 

mésio-distal no nível das regiões de segundo pré-molar/primeiro molar. Seguindo 

critérios protéticos específicos, fatores biomecânicos e anatômicos, o ponto de entrada 

intra-oral depende da reabsorção vertical e horizontal do processo alveolar/basal e da 

curvatura da parede maxilar anterior. Guiado por esses fatores, a preparação intra-oral 
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pode começar na crista óssea ou, nos casos de reabsorção severa, a primeira perfuração 

pode ser realizada extra-oralmente, diretamente no pilar zigomático. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DAS FIXAÇÕES ZIGOMÁTICAS 

 O sistema de fixação zigomática desenvolvido por Brånemark apresenta 

implantes rosqueáveis longos com comprimento variando entre 30 e 52,5mm, sendo o 

diâmetro da porção posicionada na região residual do processo alveolar maxilar de 

4,5mm e 3,75mm de diâmetro na porção apical do implante a qual é fixada no corpo do 

zigomático (TRIPLETT et al., 2000). 

Estes implantes podem apresentar superfície lisa (NEODENT, 2012) ou tratada 

(S.I.N., 2012), estando esta última auxiliando a indicação de carga imediata quando se 

encontra associada à dupla rosca (HIRSCH et al., 2004)  e, consequentemente, 

facilitando a aceitação do tratamento pelo paciente (BRÅNEMARK, 1998). O corpo do 

implante zigomático pode ser cônico ou cilíndrico com a presença de espiras por toda a 

sua extensão (NEODENT, 2012) ou apenas nas suas extremidades (NOBEL BIOCARE, 

2012). 

As fixações zigomáticas são inseridas na crista do processo alveolar, percorrem 

a parede lateral do seio maxilar e entram  no zigoma, onde farão sua segunda ancoragem
 

(BRÅNEMARK, 1998). 

Os implantes zigomáticos apresentam um posicionamento final angulado 

próximo a 45° em relação ao seu longo eixo o que permite a instalação dos 

intermediários convencionais e, consequentemente, reduz os problemas relacionados à 

emergência oclusal do parafuso de fixação. Boyes-Varley et al
 
(2003), em seu estudo, 

modificaram a angulação do implante de 45° para 55° e observaram uma melhora na 

emergência oclusal e diminuição do cantiléver posterior. 

2.3. VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 A reabilitação com os implantes zigomáticos quando comparada às 

reconstruções com enxertos ósseos combinadas com implantes convencionais na região 

posterior da maxila apresenta como vantagem a eliminação da necessidade de um sítio 

ósseo doador e, consequentemente, a redução da morbidade, devido ausência de 
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necessidade de procedimentos de enxertia nesta técnica. Além disso, reduz-se o tempo 

de tratamento (BLOCK et al., 2009), a preocupação com a incorporação do enxerto 

ósseo ao sítio doador e a necessidade de um número maior de implantes convencionais 

requeridos para a instalação de uma prótese fixa (HIGUCHI,
 
2000; APARICIO et al., 

2006; AGHABEIGI & BOUSDRAS, 2007).  

 Nos pacientes que apresentam a maxila com paredes laterais côncavas pode 

haver uma dificuldade em colocar o implante zigomático dentro do osso durante o 

procedimento cirúrgico. Portanto, a colocação do implante zigomático está limitada pela 

anatomia do zigoma, sendo assim uma desvantagem desta modalidade de tratamento
 

(APARICIO, 2011). Além disso, uma posição acentuada da cabeça do implante produz 

uma prótese volumosa e torna mais difícil a higienização da mesma
 
(NAKAI et al., 

2003). Segundo os estudos de Nakai et al. (2003) e Brånemark et a.l
 
(2004), uma 

sequela na fonética também pode ser ocasionada pelo desenho da prótese instalada. 

2.4.  INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES 

 O uso dos implantes zigomáticos está indicado para determinadas situações, 

dentre elas para os casos de reabilitação de pacientes edêntulos parciais e para os 

edêntulos totais, onde ambos apresentam reabsorção óssea maxilar severa (FERRARA 

& STELLA, 2004; STEVENSON & AUSTIN, 2000; TAMURA et al., 2000; SHERRY 

et al., 2010). Maló et al.
 
(2012) em seu estudo retrospectivo avaliaram  39 pacientes que 

apresentavam reabsorção óssea severa e foram reabilitados com a associação de 

implantes zigomáticos com convencionais e relataram que não houve perda de nenhum 

implante instalado e nenhuma prótese em um  tempo de seguimento de três anos. Outros 

estudos avaliaram também esse tipo de reabilitação e apresentaram taxas de 

sobrevivência dos implantes variando de 96% a 97,9%, com períodos de 

acompanhamento indo de 12 a 39 meses. Os pacientes afirmaram sentirem-se 

completamente satisfeitos com a função e a estética obtida (HIRSCH et al., 2004; 

STIEVENART & MALEVEZ
, 
2010; KAHNBERG et al., 2007). 

 Pacientes portadores de desordens congênitas como, por exemplo, a displasia 

ectodérmica
 
e as fissuras palatinas também podem apresentar como uma opção de 

tratamento a instalação de implantes zigomáticos. Alguns autores relataram importante 

melhora na função oral e autoestima em casos de pacientes com displasia ectodérmica 
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reabilitados com prótese fixa sobre implantes convencionais e implantes zigomáticos 

(BALSHI & WOLFINGER, 2002; PEÑARROCHA-DIAGO et al., 2004; 

PENARROCHA et al., 2007). Parel et al.
 
(2001) e Ahlgren et al. (2006) em seus estudos 

retrospectivos reabilitaram pacientes portadores de fendas palatinas com implantes 

zigomáticos combinados com um mínimo de dois implantes convencionais na região 

anterior da maxila e ambos obtiveram sucesso em seus casos. 

 Outra indicação para a utilização dos implantes zigomáticos como ancoragem é 

no procedimento de reconstrução de defeitos maxilares após a ressecção de um tumor 

(ZWAHLEN et al., 2006). Schmidt et al. (2004), em um estudo retrospectivo, avaliaram 

nove pacientes que foram submetidos à ressecção maxilar parcial ou total seguida de 

reconstrução com implantes zigomáticos e endósseos. Apesar de seis dos 28 implantes 

zigomáticos instalados apresentarem falha, tendo sido estas justificadas pela 

contribuição na diminuição da capacidade de reparo ósseo da radioterapia aplicada 

nesses pacientes, os autores consideraram a combinação dos implantes zigomáticos com 

os convencionais uma ótima opção para a reconstrução de maxilas que sofreram 

extensas ressecções. Rogers et al.
 
(2002) mostraram em seu estudo sobre a qualidade de 

vida dos pacientes que necessitam de ressecção maxilar por razões oncológicas que não 

havia diferença entre os pacientes reconstruídos com um retalho livre microvascular dos 

reconstruídos com um obturador protético. Porém neste estudo, os pacientes 

reconstruídos com os retalhos livres microvascularizados encontravam-se 

impossibilitados de utilizar próteses. Alguns estudos, por sua vez, demonstraram que a 

ancoragem zigomática, quando executada nesses casos, propicia o uso da prótese pelo 

paciente, melhorando assim sua função e autoestima (SCHMIDT et al., 2004; 

LANDES, 2005; SCHMIDT, 2007; KREISSL et al., 2007). 

Os implantes zigomáticos estão contraindicados para pacientes que apresentam 

sinusite maxilar ativa, podendo haver a instalação dos mesmos após o tratamento desta 

condição sinusal
 
(APARICIO et al., 1993). O cirurgião pode considerar também como 

critério de contraindicação a presença de abertura bucal limitada dificultando o acesso 

às regiões posteriores durante a cirurgia
 
(SEVETZ, 2006). 
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2.5.  TÉCNICA DE BRÅNEMARK VERSUS TÉCNICA DE STELLA & 

WARNER 

 Em 1993, Aparicio et al. relatou a possibilidade de utilizar o osso zigomático 

como estrutura de ancoragem para implantes. Brånemark et al., por sua vez, em 1998, 

definiu o procedimento original para instalação de implantes zigomáticos que consistia 

na inserção de um implante de 35-55 mm ancorado no osso zigomático seguindo uma 

trajetória intra-sinusal. Neste estudo, os autores realizaram um seguimento de 81 casos 

de pacientes tratados com um total de 164 implantes zigomáticos instalados num 

período de um a dez anos, obtendo uma taxa de sucesso de 97%. 

A técnica de Brånemark é realizada através de uma incisão Le Fort I, 

possibilitando assim o descolamento de um retalho amplo o suficiente para expor a área 

de trabalho e proteger o ducto parotídico da glândula parótida. Uma incisão de alívio é 

realizada na porção distal da região do primeiro molar para facilitar o descolamento do 

retalho mucoperiosteal até o osso zigomático, assim como impedir o envolvimento do 

assoalho de órbita durante o sequenciamento das brocas. Outro tipo de incisão pode ser 

executado para permitir acesso ao campo cirúrgico, esta é confeccionada na região de 

crista residual da maxila combinada com incisões relaxantes tanto na região anterior 

quanto na região posterior.  

Após a incisão, inicia-se o descolamento, expondo a crista alveolar por 

vestibular e palatina. Em seguida é confeccionada uma janela óssea na parede lateral do 

seio maxilar por meio de osteotomia. Esta, por sua vez, apresenta uma conformação 

retangular/ovalada com seu eixo maior realizado na direção vertical, localizando-se 

paralelamente à fissura pterigomaxilar e numa dimensão de 5 a 10 mm. O objetivo desta 

janela é permitir um melhor campo operatório. 

A membrana sinusal é elevada após a confecção da janela óssea, havendo um 

amplo descolamento devido à grande pneumatização do seio maxilar encontrada nestes 

pacientes. 

Em seguida inicia-se o preparo da região onde o implante será instalado. Este 

preparo se dá por meio de um sistema composto por brocas e sondas apropriado para o 

implante zigomático. As fresagens tem como ponto de início a região do palato, 
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passando internamente pelo seio maxilar e terminando na crista do osso zigomático, 

onde irá perfurar a cortical superior. A sequência de brocas tem início com uma broca 

esférica, sendo esta usada para realizar uma marcação na região palatina onde o 

implante será posicionado posteriormente. O operador penetra e passa com a broca pelo 

seio maxilar, visualizando seu direcionamento através da abertura óssea confeccionada 

no seio maxilar. A mesma é levada até o osso zigomático e removida quando atinge o 

teto póstero-superior do seio. Em seguida ultrapassa-se a camada cortical da incisura do 

osso zigomático com o auxílio de uma broca Twist 2,9 mm com posterior checagem do 

comprimento do implante por meio de uma sonda medidora de profundidade, a qual é 

posicionada fazendo um recuo de 2 mm da incisura do osso zigomático. 

O próximo passo consiste no alargamento do leito ósseo usando as brocas na 

seguinte sequência: broca Pilot 3,5 mm, broca Twist 3,5 mm. Por último é realizada a 

instalação do implante com auxílio do carregador, estando este posicionado na peça reta 

angulada, até que ocorra a ancoragem com 45N. A instalação é concluída por meio de 

uma chave de instalação manual, sendo posteriormente o montador removido. 

Posiciona-se um parafuso de cobertura e realiza-se a sutura. 

Stella e Warner (2000) descreveram uma variação da técnica de Brånemark na 

qual o implante é posicionado através do seio por meio da confecção de um slot, 

seguindo o contorno do osso malar e introduzindo o implante no processo zigomático. 

Desta forma, a necessidade de fenestração do seio maxilar está ausente, e o implante 

emerge sobre a crista alveolar no nível do primeiro molar com uma angulação mais 

vertical do que na técnica sugerida por Brånemark. 

Para execução da técnica sugerida por Stella & Warner, inicialmente deve-se 

seguir o mesmo protocolo de Brånemark com o objetivo de obter campo cirúrgico 

satisfatório e visualização do corpo do osso zigomático. A exposição da crista alveolar 

também é realizada da mesma forma nesta técnica, sendo seguida pela confecção de 

perfurações na parede lateral do seio maxilar as quais devem ser unidas com um corte 

transversal sem a preocupação de manter íntegra a membrana sinusal. A preparação do 

leito receptor é feita por meio de instrumentação da mesma forma que a realizada no 

protocolo sugerido por Brånemark em 1998.  
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2.6.  SAÚDE DO SEIO MAXILAR 

 Chrcanovic & Abreu (2012), em sua revisão sistemática com estudos 

retrospectivos e prospectivos relataram  ter encontrado as seguintes complicações pós-

operatórias dos implantes zigomáticos: sinusite maxilar, infecção de tecido mole ao 

redor dos implantes, parestesia dos nervos infraorbital e zigomáticofacial, e fístula 

oroantral. A sinusite maxilar foi a complicação que mais ocorreu, tendo acometido 70 

casos dos 2.402 implantes zigomáticos instalados.  

 Segundo Lanza & Kennedy (1997), Bennninger et al. (2003) e Meltzer et al. 

(2004), a rinossinusite crônica e a rinossinusite aguda recorrente apresentam padrões de 

frequência, apresentação clínica, impacto da doença e terapia que são distintos dos 

episódios isolados. A obstrução nasal é mais comumente encontrada (81% a 95%), 

seguida por sensação de pressão na face (70% a 85%), corrimento nasal incolor (51% a 

83%) e hiposmia (61%-69%). Caso ocorra a persistência de dois ou mais sinais ou 

sintomas num período superior a 12 semanas indica uma alta sensibilidade para o 

diagnóstico de rinossinusite crônica, porém este critério baseado somente nos sintomas 

apresentados pelo paciente é inespecífico, necessitando de exames complementares para 

a confirmação da patologia (BHATTACHARYYA, 2006; BHATTACHARYYA et al., 

1997; HWANG et al., 2003; STANKIEWICZ & CHOW, 2002). A tomografia 

computadorizada é usada como exame padrão (BHATTACHARYYA, 2006), na qual 

busca- se visualizar alterações de mucosa do complexo óstio-meatal ou nos seios 

paranasais, sendo de grande importância já que qualquer fator que cause obstrução dos 

óstios sinusais com consequente dificuldade na drenagem e oxigenação pode resultar 

em crescimento de patógenos e predispor a instalação de uma rinossinusite 

(DIRETRIZES BRASILEIRAS DE RINOSSINUSITE, 2008). O sistema de Lund 

McKay consiste num sistema de estadiamento usado na análise das tomografias 

computadorizadas, sendo o mais aceito para fins de pesquisa, o qual se baseia na 

presença e quantidade de doença inflamatória no interior dos seios paranasais (LUND & 

MACKAY, 1993) Sintomas como dor de cabeça, febre tosse, halitose, fadiga, dor nos 

dentes e outros sinais e sintomas não específicos podem fazer parte do quadro de 

rinossinusite. O diagnóstico diferencial inclui rinite alérgica, rinite não alérgica, rinite 

vasomotora, rinite não alérgica eosinofílica, deformidade do septo nasal, causas não 

rinogênicas de dor facial, desordens neurológicas, como dores de cabeça vasculares, 
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neuralgia trigeminal e outras síndromes de dor facial (BHATTACHARYYA, 2005; 

CADY et al., 2005; PYNNONEN & TERRELL. 2006).  

 Petruson (2004) estudou o comportamento da mucosa do seio diante a   

penetração do implante zigomático na cavidade sinusal através do exame de 

sinusoscopia, o qual permitia uma inspeção visual do implante zigomático instalado. 

Em alguns casos a mucosa cobriu o implante zigomático, enquanto que em outros o 

implante estava parcialmente coberto. Não foram observadas anormalidades na mucosa 

nem sinais de secreção ou infecção ao redor dos implantes. 

 Muitos estudos relataram casos de sinusite no seio maxilar após a instalação dos 

implantes zigomáticos (VRIELINCK et al., 2003; BRÅNEMARK et al., 2004; 

HIRSCH et al., 2004; MALEVEZ et al., 2004; BECKTOR et al., 2005; APARICIO et 

al., 2006; FARZAD et al., 2006; ZWAHLEN et al., 2006; DAVÓ et al., 2007; 

KAHNBERG et al., 2007; DAVÓ et al, 2008; MALÓ et al., 2008; DAVÓ, 2009; 

LANDES et al., 2009; STIEVENART & MALEVEZ, 2010;). A razão dessa ocorrência 

de sinusite maxilar pode ser atribuída a diversos fatores (BECKTOR et al., 2005), como 

por exemplo, o preenchimento do seio maxilar com sangue após o procedimento 

cirúrgico, permanecendo nesta situação por algum tempo e, consequentemente, 

acarretando um efeito transitório ou persistente na mucosa ciliada antral (TIMMENGA 

et al., 2003)  Outro fator a ser considerado é que implantes penetrando na membrana do 

seio maxilar, sem aumento do seio, podem causar espessamento da membrana ao redor 

dos implantes sem haver a presença de sinais e sintomas que sugiram um quadro de 

sinusite
 
(JUNG et al., 2006).   

A perfuração da membrana sinusal seguida da migração de bactérias oriundas da 

cavidade oral para o seio maxilar também pode ser um fator contribuinte para o 

desenvolvimento de sinusite maxilar (STIEVENART & MALEVEZ, 2010), porém é 

mais comum  nos casos em que há presença de comunicação buco-sinusal do que com 

implantes tratados
 
(BECKTOR et al., 2005). Três dos 31 implantes tratados por Becktor 

et al.
 
(2005) foram removidos devido a presença de quadros de sinusite recorrente, 

mesmo os implantes apresentando estabilidade. Segundo os autores a ocorrência de 

sinusite pode ter sido devido à presença de uma comunicação buco-sinusal acarretada 

pelo implante ou a ausência de osseointegração no nível marginal da região palatina, a 
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qual resultou em uma mobilidade transversal ao longo da parte coronal do implante e 

aumentou o risco de comunicação entre o antro e a cavidade oral.  

Alguns autores
 
não consideram que os implantes de titânio atuam como corpos 

estranhos, sendo incapazes de causar sinusite crônica quando expostos à cavidade 

sinusal (PETRUSON, 2004; BECKTOR et al., 2005; DAVÓ, 2009;). Isto pode ser 

explicado pela ausência de mobilidade dos implantes, evitando assim a irritação da 

mucosa sinusal e/ou obstrução do complexo meatal com consequente desenvolvimento 

da sinusite
 
(DAVÓ et al, 2008). 

2.7.  CONSIDERAÇÕES PROTÉTICAS 

 Os implantes zigomáticos são suportados uma pequena parte pelo osso alveolar 

residual da maxila e em quase sua totalidade pelo osso zigomático. Por possuir essa 

característica, esses implantes necessitam de uma ancoragem por meio de uma barra 

rígida
 
(SEVETZ, 2006). A esplintagem de dois ou quatro implantes convencionais 

situados na região anterior através desta barra rígida confere uma distribuição de forças 

oclusais igualitariamente ao longo de toda a curvatura da prótese (BLOCK et al., 2009). 

A maioria das forças oclusais da região posterior é absorvida pelo zigoma, enquanto que 

os implantes convencionais absorvem a carga oclusal anterior, o que acarreta uma 

redução eficaz dos efeitos adversos produzidos pela carga mastigatória e os efeitos do 

cantiléver ao longo do braço de alavanca do implante zigomático. A partir daí, ocorre 

uma diminuição das forças excessivas lateral e rotacional, as quais podem contribuir 

para o aumento na probabilidade de haver falha dos implantes
 
(ZWAHLEN et al., 

2006). 

 A mesa oclusal da prótese fixa geralmente vai do primeiro molar de um lado até 

o primeiro molar contralateral e os cantilévers são mantidos mínimos. A flange labial é 

construída para dar a quantidade desejada de suporte labial e para prevenir o escape de 

ar. Embora isto quase possa impedir o acesso para higienização pela região vestibular, 

esses pacientes parecem conseguir realizá-la satisfatoriamente quando o aspecto 

palatino da prótese é mantido a aproximadamente 2 mm afastado da mucosa palatina 

para que se possa fazer a limpeza
 
(SEVETZ, 2006). 
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2.8.  SOBREVIVÊNCIA DAS FIXAÇÕES ZIGOMÁTICAS 

 Os implantes zigomáticos foram avaliados em diversos estudos como uma opção 

para a reabilitação de maxilas atróficas, mostrando altos índices de sobrevivência, tanto 

para a técnica realizada em dois estágios quanto para nos casos de aplicação de carga 

imediata (HIRSCH et al., 2004; FERRARA & STELLA 2004; ZWAHLEN et al., 2003; 

BRÅNEMARK, 1998; APARICIO et al., 2006; BRÅNEMARK et al., 2004; MALÓ et 

al., 2012; KAHNBERG et al., 2007; PENARROCHA et al., 2007; DAVÓ et al, 2007; 

DAVÓ et al, 2008; DAVÓ, 2009; STIEVENART & MALEVEZ, 2010). 

 Balshi et al (2009) realizaram um estudo retrospectivo com 391 implantes 

convencionais e 110 implantes zigomáticos, no qual observou índices de sobrevivência 

de 96,37 e 97,2%, respectivamente. Aparicio et al
 
(2010) relataram uma taxa de 

sobrevivência de 99% dos implantes convencionais e 100% dos implantes zigomáticos, 

tendo adotado como critério para determinação desses índices a manutenção do osso ao 

redor dos implantes convencionais, a avaliação por meio de Periotest
®
 e ausência de 

sinais de patologia periimplantar. Hirsch et al
 
(2004) e Kahnberg et al (2007) avaliaram 

as fixações zigomáticas adotando também os parâmetros clínicos de ausência de sinais 

de patologia periimplantar, os quais encontraram índices de 97,9% e 96,3%, 

respectivamente. 

 Brånemark et al
 
(2004), num período de 5 a 10 anos, analisaram 106 implantes 

convencionais e 52 implantes zigomáticos, relatando uma taxa de sucesso de 96% para 

os convencionais. Apenas três implantes zigomáticos foram perdidos, onde dois 

apresentaram falha no momento da realização de procedimentos protéticos e um após 

seis anos da aplicação de carga, resultando numa sobrevivência de 94% dos implantes 

zigomáticos instalados. As falhas foram atribuídas a fatores como a contaminação do 

tecido muscular no ato cirúrgico, mau posicionamento do implante e perda de densidade 

óssea causada pela doença de Paget. 

 Ferrara & Stella (2004) avaliaram 16 pacientes que foram reabilitados com 23 

fixações zigomáticas e 55 implantes convencionais, obtendo uma taxa de sucesso de 

96% para os IZ’s e 100% para os IC’s. 
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 Chrcanovic & Abreu
 
(2012) em sua revisão sistemática observaram uma média 

de 95,8 a 100% de sobrevivência dos implantes zigomáticos com carga imediata 

(BEDROSSIAN et al., 2006; DAVÓ et al., 2007; DUARTE et al., 2007; APARICIO et 

al. 2008; DAVÓ et al., 2008; MALÓ et al., 2008; BALSHI et al., 2009; APARICIO et 

al.. 2010; BEDROSSIAN, 2010; DAVÓ et al., 2010; SARTORI et al., 2012). Os bons 

índices de sobrevivência encontrados foram atribuídos à cuidadosa seleção dos 

pacientes tratados com os IZ’s e a obtenção de estabilidade primária.  
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3. PROPOSIÇÃO: 

 

Este trabalho se propôs a avaliar pacientes submetidos à colocação de implantes 

zigomáticos pela técnica de Stella & Warner, considerando a sobrevivência dos 

implantes convencionais e zigomáticos, a saúde do seio maxilar e o nível de satisfação 

dos pacientes em relação à reabilitação oral. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. CACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

A presente pesquisa caracterizou-se como um estudo prognóstico de coorte 

retrospectivo, consistindo na ocorrência prévia de todas as informações sobre a 

exposição e o desfecho (OLIVEIRA & PARENTE, 2010). O mesmo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), sob protocolo nº. 137/201(ANEXO 1). 

 

4.2. POPULAÇÃO 

A população desta pesquisa foi constituída por pacientes submetidos à colocação 

de implantes zigomáticos pela técnica de Stella & Warner e implantes convencionais, 

no período de 2005 a 2011, na Área de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

4.3. AMOSTRA 

 A amostra foi composta por 28 pacientes, sendo 21 do gênero feminino e 7 do 

masculino, com média de idade entre 46 e 63 anos. Os indivíduos foram divididos em 

dois grupos: o grupo 1 formado por 14 pacientes submetidos à cirurgia para colocação 

de implantes zigomáticos pela técnica de Stella e Warner, reabilitados com prótese total 

fixa implantossuportada e o grupo 2 formado por 14 pacientes que foram reabilitados 

com prótese total fixa implanto-suportada, apenas com implantes convencionais, sem a 

necessidade de implantes zigomáticos. 

Nos 14 pacientes do grupo 1, a reabilitação ocorreu em três configurações 

distintas, de acordo com a tabela 1. 
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Tabela 1: Distribuição dos implantes zigomáticos e convencionais em cada paciente 

incluído no grupo 1 do estudo. 

Pacientes Nº. de Implantes 

Zigomáticos 

Nº. de Implantes 

Convencionais 

1 2 4 

2 2 4 

3 1 5 

4 2 4 

5 2 4 

6 2 4 

7 2 4 

8 2 4 

9 2 4 

10 2 2 

11 2 4 

12 2 4 

13 2 4 

14 2 4 

  

Para o grupo 2, 14 pacientes foram incluídos, com 82 implantes 

convencionais no total, tendo 4 implantes como mínimo e 6 como o máximo em cada 

reabilitação oral. 

 

4.3.1. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Para o grupo 1, foram incluídos na amostra: 

 Pacientes com reabsorção maxilar severa, submetidos à colocação de 

implantes zigomáticos, pela técnica Stella & Warner na a Área de 

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-UFRN, entre os anos de 

2005 e 2011; 

Fonte: Própria autora. 
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 Possuir prótese total fixa implanto-suportada com pelo menos um 

implante zigomático; 

 Apresentar no mínimo seis meses de carga funcional. 

Para o grupo 2, foram incluídos na amostra: 

 Pacientes reabilitados com prótese total fixa implanto-suportada sem a 

presença de implantes zigomáticos; 

 Apresentar no mínimo de seis meses de carga funcional. 

4.3.2. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Para o grupo 1, foram excluídos na amostra: 

 Pacientes que não compareceram para os exames de acompanhamento da 

pesquisa; 

 Pacientes com comprometimento sistêmico não compensado ou que 

tiveram alguma doença e/ou procedimento que pode influenciar nos 

resultados; 

 Negativa da pesquisa – TCLE (Apêndice 1). 

Para o grupo II, foram excluídos na amostra: 

 Negativa da pesquisa – TCLE. 

4.4.AVALIAÇÂO 

A avaliação consistiu de quatro etapas:  

a) a primeira caracterizou-se por uma análise radiográfica dos implantes no 

grupo 1;  

b) a segunda uma avaliação clínica dos implantes instalados no grupo 1; 

c) a terceira composta pelo estudo e avaliação da saúde sinusal no grupo 1; 

d) a quarta consistiu de uma aplicação do questionário para avaliar o grau de 

satisfação da reabilitação protética nos grupos 1 e 2 (Quadro 1). 
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Quadro 1: Divisão de etapas do estudo, com suas respectivas avaliações e grupos 

envolvidos. 

1ª ETAPA Avaliação Radiográfica G1  

2ª ETAPA Avaliação Clínica G1 

3ª ETAPA Saúde Sinusal G1 

4ª ETAPA Grau de Satisfação G1 e G2 

 

Todos os dados coletados nas quatro etapas foram registrados em uma ficha 

desenvolvida para este estudo (Apêndice 2). 

4.4.1. PRIMEIRA ETAPA 

 

Nessa etapa foi realizada a avaliação radiográfica. Radiografias panorâmicas 

e periapicais dos implantes convencionais e zigomáticos no grupo 1 foram obtidas no 

setor de radiologia do Departamento de Odontologia da UFRN (Figuras 1 e 2). O 

objetivo destes exames foi avaliar o nível ósseo nos implantes convencionais instalados, 

considerando que até dois terços do comprimento do total do implante, teríamos um 

padrão aceitável de “osseointegração” (LANG & LINDHE, 2005). Para isso uma régua-

template com as respectivas magnificações foi utilizada, considerando 25% para a 

panorâmica e 0% para as radiografias periapicais pela técnica do paralelismo. Os 

implantes zigomáticos foram apenas avaliados no quesito posicionamento, sendo 

aceitável a manutenção do terço apical dos implantes no interior do osso zigomático, ou 

pequenas exteriorizações apicais que não fosse superior a 1 mm, investigado por meio 

da tomografia computadorizada do tipo Cone Beam (Figuras 3 e 4). Um único 

examinador, devidamente calibrado realizou as anotações em dois momentos distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autora. 
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Figuras 1A e 1B: Radiografias periapicais pela técnica do paralelismo - A) Implantes convencionais mediais; B) 

Implante convencional distal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Radiografia panorâmica, mostrando manutenção do nível ósseo ao redor dos implantes convencionais.  
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Figura 3: Corte coronal da tomografia computadorizada Cone Beam, mostrando o terço apical 

do implante no interior do osso zigomático. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Corte coronal da tomografia computadorizada Cone Beam, 

mostrando pequena exteriorização apical do implante zigomático direito. 

 

4.4.2. SEGUNDA ETAPA 

A segunda etapa consistiu na avaliação clínica dos implantes instalados. Os 

pacientes do grupo 1 passaram por uma anamnese e um exame intrabucal em um dos 

consultórios disponíveis no Centro Cirúrgico da Área de Cirurgia e Traumatologia  

Buco-Maxilo-Facial no Departamento de Odontologia (DOD-UFRN). A pesquisadora 

devidamente assistida pelo seu orientador analisou a saúde periimplantar. Para isso, 

foram anotados os seguintes dados: a) dor espontânea ou à palpação nos implante 

convencionais e zigomáticos; b) coloração da mucosa na área dos implantes 

convencionais e zigomáticos; c) presença de secreção purulenta espontânea ou a 
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palpação dos implantes convencionais e zigomáticos; d) ausência de fístula buco-sinusal 

na área dos implantes zigomáticos. Os dados foram complementados com a sondagem 

nos implantes zigomáticos com uso de sonda periodontal da OMS (Figura 5). O exame 

por meio da sondagem levou em consideração três parâmetros:  

 Sangramento à sondagem: a sonda foi inserida com uma leve pressão, 

evitando sobre-extensão para dentro dos tecidos sadios, nas faces mesial, 

distal, vestibular e palatina do implante. Nos casos em que a sondagem 

foi negativa para sangramento o sítio periimplantar foi ser considerado 

saudável e estável; 

 Profundidade de sondagem: a sonda do sulco periimplantar foi feita 

sobre leve pressão. Nos casos de mucosa saudável ou mucosite a 

profundidade de sondagem não deveria ser maior que 5,0mm;  

 Presença de secreção purulenta durante a sondagem. 

 

 

Figura 5: Sondagem do implante zigomático sendo realizada por 

meio de sonda OMS. 
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4.4.3. TERCEIRA ETAPA 

A avaliação da saúde do seio maxilar (SM) foi realizada por um único 

especialista em Otorrinolaringologia. Foram consideradas para avaliação do SM, o 

exame clínico e a tomografia computadorizada do SM.  A aplicação de um questionário 

de qualidade de vida e a videonasofibroscopia foram realizadas nos pacientes com sinais 

sugestivos de sinusite maxilar.  Essa etapa foi realizada no ambulatório da 

Otorrinolaringologia no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL-UFRN). 

O exame clínico buscou encontrar os seguintes dados sugestivos de uma 

rinossinusite:  

 Obstrução nasal: Para essa avaliação foi usada uma Escala Visual 

Analógica (EVA), onde o paciente marcou o grau de obstrução 

nasal. A mesma foi de zero a dez, apresentando três níveis; leve, 

moderada e severa. Com o objetivo de não induzir o paciente na hora 

da marcação na EVA, o mesmo recebeu uma escala apenas com os 

valores 0 e 10 (figura 6), onde o examinador posteriormente conferiu 

com a sua EVA que apresentou os níveis delimitados (figura 7). 

 

0 10      

Figura 6: Escala visual analógica para marcação do paciente. 

 

 

Figura 7: Escala visual analógica com delimitações para utilização pelo avaliador. 

 Edema periorbitário, sem hiperemia; 

 Halitose, causada pela presença de secreções purulentas em fossas 

nasais e drenando pela rinofaringe; 
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 Dor à palpação facial na região referente aos seios maxilares. 

Segundo as Diretrizes Brasileiras de Rinossinusite (2008) o exame clínico 

apresenta sensibilidade e especificidade de 69 e 79%, respectivamente, fazendo-se 

assim necessário o uso de outras ferramentas diagnósticas. 

Associado ao exame clínico realizou-se tomografia computadorizada do tipo 

Cone Beam, com 1,0mm de espessura para análise do seio maxilar. O seio foi estudado 

por meio de cortes coronais, axiais e montagem panorâmica, buscando observar 

principalmente a opacificação do seio (figura 8) e a obstrução do óstio maxila (figura 9)
 

como sugere as Diretrizes Brasileiras de Rinossinusite (2008).  

 

       Figura 8: Radiografia panorâmica mostrando seios maxilares com ausência de  opacificação. 
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Figura 9: Corte coronal da tomografia computadorizada mostrando patência dos óstios maxilares. 

Diante de achados sugestivos de sinusite maxilar, foi realizada ainda uma 

videonasofibroscopia, a qual buscou avaliar a presença de edema e hiperemia de 

conchas nasais, secreção em região de meato médio ou drenagem posterior de secreção 

mucopurulenta.  Antes de iniciar a nasofibroscopia, foi instilado em cada narina o 

cloridrato de oximetazolina 0,5 mg/mL em forma de spray. O endoscópio rígido de 4 

milímetros acoplado a uma fonte de luz e uma micro câmera que se liga a um aparelho 

de monitorização da imagem, monitor Olympus® CLK-4 (Figuras 10 e 11) foi 

responsável em transmitir as imagens internas da cavidade nasal, incluído o óstio do 

seio maxilar. 
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                                                Figura 10: Monitor Olympus® CLK-4. 

 

 

Por último, aplicou-se um questionário doença-específica (DIRETRIZES 

BRASILEIRAS DE RINOSSINUSITE, 2008) relacionado à qualidade de vida dos 

pacientes submetidos à colocação de implantes zigomáticos, apenas para aqueles 

pacientes que relataram obstrução nasal com a finalidade de complementar as 

Figura 11: paciente sendo submetida ao exame de videonasofibroscopia com 
endoscópio rígido de 4mm acoplado a uma fonte de luz e uma micro câmera que se liga 

a um aparelho de monitorização de imagem, monitor Olympus® CLK-4. 
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informações para um bom diagnóstico da real patologia com que o sintoma relatado 

estava envolvido (Anexo 2). 

4.4.4 QUARTA ETAPA:  

Na última etapa deste estudo foi estimado o grau de satisfação após a 

reabilitação oral, comparando os pacientes reabilitados com próteses totais fixa (PTF) 

sobre implantes zigomáticos com PTF apenas sobre implantes convencionais. Para isso, 

foi utilizado uma Escala Visual Analógica (EVA), considerando os parâmetros: 

estabilidade e conforto, habilidade para falar, facilidade de limpeza, estética, autoestima 

e função (Figura 12). Os pacientes responderam as perguntas dando valores de 0 

(totalmente insatisfeito) a 10 (completamente satisfeito) para cada item. 

 

Figura 12: Parâmetros avaliados nas EVA. 
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4.5.ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A primeira, segunda e terceira etapas do trabalho foram apresentadas de forma 

descritiva. Na quarta etapa, os resultados obtidos foram submetidos a testes estatísticos 

com o objetivo de avaliar diferenças no grau de satisfação dos pacientes reabilitados 

com a associação de implantes zigomáticos e convencionais à aqueles que foram 

reabilitados apenas sobre implantes convencionais. Os dados foram digitados em 

planilhas eletrônicas Excel (Microsoft
®
 Office XP Professional) e exportados para o 

formato DBF (Data Base Format), sendo, posteriormente analisados e tratados 

estatisticamente pelo programa SPSS (Statistical Package for Social Science version 1.7 

for Windows
®

 XP, Chicago Illinois, USA). Foi utilizado o teste t, considerando o nível 

de significância em 5% (p<0,05). 
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5. RESULTADOS 

Dos 17 pacientes operados, 14 foram incluídos na pesquisa, totalizando 27 

implantes zigomáticos e 55 implantes convencionais no grupo 1, não havendo até o 

momento, nenhuma perda dos implantes convencionais e zigomáticos, representando 

100% de sobrevivência dos implantes instalados. O acompanhamento mínimo foi de 15 

meses e o máximo de 53 meses após instalação da prótese total fixa para o grupo 1.  

5.1.AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA DOS IMPLANTES 

 

 O nível ósseo observado nos implantes convencionais não se mostrou menor que 

dois terços em nenhum dos implantes convencionais instalados, tendo sido encontrado 

96,3% dos implantes com manutenção do nível ósseo acima de dois terços do seu 

comprimento total e 3,6% com valor igual a dois terços do seu comprimento total 

(Tabela 2).  

Os implantes zigomáticos, mostraram que estavam adequadamente com os terços 

apicais no interior do osso, havendo exteriorização de 1 mm em 22,2% dos IZ’s 

instalados (Tabela 3). 
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Tabela 2: Nível ósseo presente nos implantes convencionais. Ausência de implante 

convencional (x); Presença de mais de 2/3 de nível ósseo (˃2/3); Presença nível ósseo 

igual a 2/3 (2/3). 

Paciente Nível ósseo nos implantes convencionais 

(Grupo 1) 

 1 2 3 4 

1 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 

2 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 

3 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 

4 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 

5 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 

6 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 

7 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 

8 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 

9 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 

10 X 2/3 2/3 X 

11 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 

12 2/3 ˃2/3 ˃2/3 2/3 

13 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 

14 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 ˃2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autora.  
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Tabela 3:   Posição apical dos implantes zigomáticos. Ausência de implante zigomático 

(X); Presença de 1/3 do implante no interior do osso zigomático. 

Paciente Implantes zigomáticos (1/3) 

 Direito Esquerdo 

1 SIM SIM 

2 SIM SIM 

3 X SIM 

4 SIM SIM 

5 SIM SIM 

6 SIM SIM 

7 SIM SIM 

8 SIM SIM 

9 SIM SIM 

10 SIM SIM 

11 SIM SIM 

12 SIM SIM 

13 SIM SIM 

14 SIM SIM 

 

 

5.2. AVALIAÇÃO CLÍNICA   

A sintomatologia dolorosa e a presença de secreção purulenta à palpação não 

foram observadas em nenhum dos implantes convencionais e zigomáticos inseridos 

neste estudo (Tabela 4). A coloração da mucosa encontrava-se normal em 100% dos 

implantes convencionais instalados e em 96,29% dos implantes zigomáticos, com 

apenas um implante apresentando vermelhidão na região palatina em todas as faces do 

implante (Tabela 5). 

 

 

Fonte: Própria autora. 
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Tabela 4: Achados clínicos de todos os pacientes avaliados neste estudo. Onde, SIM = presença e Não = 

ausência do achado; X = ausência de implante convencional instalado. 

Paciente Sintomatologia Dolorosa e 

Secreção Purulenta 

Sintomatologia Dolorosa e Secreção Purulenta 

 Implantes Convencionais  Implantes Zigomáticos 

 1 2 3 4 5 Direito Esquerdo    

1 NÃO NÃO NÃO NÃO X NÃO NÃO    

2 NÃO NÃO NÃO NÃO X NÃO NÃO    

3 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO    

4 NÃO NÃO NÃO NÃO X NÃO NÃO    

5 NÃO NÃO NÃO NÃO X NÃO NÃO    

6 NÃO NÃO NÃO NÃO X NÃO NÃO    

7 NÃO NÃO NÃO NÃO X NÃO NÃO    

8 NÃO NÃO NÃO NÃO X NÃO NÃO    

9 NÃO NÃO NÃO NÃO X NÃO NÃO    

10 X NÃO NÃO X X NÃO NÃO    

11 NÃO NÃO NÃO NÃO X NÃO NÃO    

12 NÃO NÃO NÃO NÃO X NÃO NÃO    

13 NÃO NÃO NÃO NÃO X NÃO NÃO    

14 NÃO NÃO NÃO NÃO X NÃO NÃO    

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autora. 
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Tabela 5: Coloração da mucosa nos implantes convencionais e nos implantes zigomáticos. Onde, 

Coloração normal = N; Alterações na coloração da mucosa = A; Ausência de implante convencional e 

zigomático = X. 

Paciente Coloração Da Mucosa 

 Implantes Convencionais  Implantes Zigomáticos 

 1 2 3 4 5 Direito Esquerdo 

1 N N N N X N N 

2 N N N N X N N 

3 N N N N N X A 

4 N N N N X N N 

5 N N N N X N N 

6 N N N N X N N 

7 N N N N X N N 

8 N N N N X N N 

9 N N N N X N N 

10 N N N N X N N 

11 N N N N X N N 

12 N N N N X N N 

13 N N N N X N N 

14 N N N N X N N 

 

A sondagem dos implantes convencionais não foi possível ser realizada devido à 

extensão das próteses, já que elas não foram removidas no estudo. Apenas os implantes 

zigomáticos puderam ser sondados para analisar o sulco periimplantar. Não houve 

presença de secreção purulenta e de sangramento em nenhum dos sítios sondados 

(Tabela 6). A profundidade de sondagem variou de 2 a 3mm em todos os sítios 

sondados, mostrando a ausência de patologias inflamatórias e níveis adequados de 

profundidade (Tabela 7).  

 

Fonte: Própria autora. 
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Tabela 6: Presença de sangramento e secreção purulenta ao exame de sondagem dos 

implantes zigomáticos instalados. Ausência de sangramento ou secreção purulenta 

(NÃO); Presença de sangramento ou secreção purulenta (SIM); Ausência de implante 

zigomático (X); Não foi possível realizar sondagem (-). 

Paciente Sangramento à sondagem Presença de secreção purulenta 

 Zigomático 

Direito 

Zigomático 

Esquerdo 

Zigomático 

Direito 

Zigomático 

Esquerdo 

1 NÃO NÃO NÃO NÃO 

2 NÃO NÃO NÃO NÃO 

3 X NÃO X NÃO 

4 NÃO NÃO NÃO NÃO 

5 NÃO NÃO NÃO NÃO 

6 NÃO NÃO NÃO NÃO 

7 - - - - 

8 - - - - 

9 NÃO NÃO NÃO NÃO 

10 NÃO NÃO NÃO NÃO 

11 NÃO NÃO NÃO NÃO 

12 NÃO NÃO NÃO NÃO 

13 NÃO NÃO NÃO NÃO 

14 NÃO NÃO NÃO NÃO 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autora. 
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Tabela 7: Medida da profundidade de sondagem em milímetros das faces medial, 

palatina e distal na região palatina dos implantes zigomáticos instalados. Não havia 

implante zigomático instalado (x); Não foi possível realizar a sondagem (-). 

Profundidade de sondagem nos implantes zigomáticos (mm) 

 Direito Esquerdo 

Paciente Distal Palatina Medial Medial Palatina Distal 

1 2 2 2 2 2 3 

2 2 2 2 2 2 2 

3 X X X 2 2 3 

4 3 2 2 2 2 3 

5 2 2 2 2 2 2 

6 2 2 2 2 2 3 

7 - - - - - - 

8 - - - - - - 

9 3 2 2 2 2 2 

10 2 2 3 2 2 3 

11 3 2 2 2 2 2 

12 2 2 2 2 2 2 

13 2 2 2 2 2 3 

14 - - - - - - 

 

 

5.3. AVALIAÇÃO DA SAÚDE DO SEIO MAXILAR 

 

No nosso estudo, dos 14 pacientes reabilitados com implantes zigomáticos, 

apenas três relataram ter tido obstrução nasal nas semanas que antecederam a consulta, 

estando um paciente com quadro gripal. Os outros dois pacientes com obstrução 

relataram no questionário, terem feito uso de anti-histamínicos por conta própria uma 

semana antes da consulta com consequente desaparecimento da obstrução nasal. Apenas 

um paciente descreveu sinais de dor de cabeça e sensação de pressão na região do seio 

maxilar, tendo sido submetida ao exame de videonasofibroscopia, não demonstrando a 

Fonte: Própria autora. 



52 

 

presença de drenagem de secreções no meato médio, bilateralmente, com manutenção 

da patência do óstio. O exame tomográfico associado a videonasofibroscopia 

comprovou a ausência de rinossinusite (Apêndice 3). Nenhum paciente apresentou dor à 

palpação e edema periorbitário sem hiperemia. Apenas um paciente apresentou halitose, 

porém este sinal clínico estava relacionado à higiene local deficiente e não a um quadro 

de rinossinusite (Tabelas 8). 

Tabela 8: Achados clínicos observados nos pacientes com implante zigomático 

avaliados. Onde, Presença do achado = SIM; Ausência do achado = NÃO.                                                  

Paciente Obstrução 

nasal 

Edema 

Periorbitário 

Halitose Dor à 

palpação 

facial 

Sensação 

de 

Pressão 

Dor de 

Cabeça 

 

1 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  

2 SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  

3 SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO  

4 NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM  

5 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  

6 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  

7 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  

8 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  

9 SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  

10 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  

11 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  

12 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  

13 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  

14 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO  

 

 

Os exames tomográficos não mostraram presença de óstio maxilar obstruído em 

nenhum dos pacientes (Figura 13 e tabela 9) e todos os implantes tinham contato com o 

seio maxilar, ou seja: estavam parcialmente dentro da cavidade sinusal. Levando em 

consideração o sistema de estadiamento Lund-McKay (DIRETRIZES BRASILEIRAS 

Fonte: Própria autora. 
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DE RINOSSINUSITE, 2008), todos os seios maxilares foram classificados como grau 

0, ou seja, não haviam anormalidades nas imagens observadas (Tabela 9 e Figura 14). 

Estes achados corroboram para um diagnóstico de ausência de rinossinusite em todos os 

pacientes submetidos à colocação de implantes zigomáticos pela técnica de Stella & 

Warnes neste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Tomografia Cone Beam – Corte coronal mostrando os óstios maxilares sem 
obstrução.  
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Tabela 9: Obstrução do óstio maxilar e opacificação do óstio maxilar. Onde, 

ausência = NÃO; Presença =  SIM. 

Paciente Obstrução do óstio 

maxilar 

Opacificação do 

SM 

 

1 NÃO NÃO  

2 NÃO NÃO  

3 NÃO NÃO  

4 NÃO NÃO  

5 NÃO NÃO  

6 NÃO NÃO  

7 NÃO NÃO  

8 NÃO NÃO  

9 NÃO NÃO  

10 NÃO NÃO  

11 NÃO NÃO  

12 NÃO NÃO  

13 NÃO NÃO  

14 NÃO NÃO  

 
Fonte: Própria autora. 
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5.4. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO APÓS REABILITAÇÃO PROTÉTICA  

 

Considerando a hipótese que os implantes zigomáticos devido sua emergência 

palatina determinaria uma prótese menos satisfatória que outras reabilitações orais 

implanto-suportadas, realizamos uma comparação com o grupo 2, referente ao grau de 

satisfação. Aplicando o teste “t” para amostras independentes foi possível verificar 

diferença estatisticamente significativa entre o grupo reabilitado com implantes 

zigomáticos e o grupo reabilitado sem implantes zigomáticos. Esses achados ocorreram 

no grau de satisfação geral (Tabela 10) e também de forma individualizada em cada 

variável (Tabelas 11, 12, 13, 14, 15 e 16). Os parâmetros individuais comtemplaram: a 

estabilidade da prótese, a facilidade de limpeza, a habilidade para falar, a estética, a 

autoestima e a função mastigatória após a reabilitação protética.  

 

 

Figura 14: Corte panorâmico da Tomografia Computadorizada do tipo Cone Beam mostrando os seios 
maxilares direito e esquerdo sem opacificação. 
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Tabela 10: Referente aos valores da satisfação geral para os grupos com e sem 

zigomático. 

Grupo N Média DP IC 95% p 

G1 14 8,88 0,71 -1,17/-0,38 0,001 

G2 14 9,65 0,13 -1,19/-0,36 

Fonte: Própria autora 

Tabela 11: Referente aos valores da estabilidade para os grupos com e sem zigomático. 

Grupo N Média DP IC 95% p 

G1 14 9,79
 

0,54 -0,50/0,09 0,009 

G2 14 10,00
 

0,00 -0,52/0,11 

 

Tabela 12: Referente aos valores da facilidade de limpeza para os grupos com e sem 

zigomático. 

Grupo N Média DP IC 95% P 

G1 14 5,82
 

1,99 -3,49/-1,14 0,045 

G2 14 8,15
 

0,78  

 

Tabela 13: Referente aos valores da habilidade de falar para os grupos com e sem 

zigomático. 

Grupo N Média DP IC 95% p 

G1 14 8,78
 

1,73 -2,16/-0,26 0,00 

G2 14 10,00
 

0,00 -2,21/-0,21 

 

Tabela 14: Referente aos valores da estética para os grupos com e sem zigomático. 

Grupo N Média DP IC 95% p 

G1 14 9,64
 

0,90 -0,73/0,32 0,05 

G2 14 9,85
 

0,32 -0,75/0,33 

 

Fonte: Própria autora. 

Fonte: Própria autora. 

Fonte: Própria autora. 

Fonte: Própria autora. 
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Tabela 15: Referente aos valores da autoestima para os grupos com e sem zigomático. 

Grupo N Média DP IC 95% p 

G1 14 9,66
 

0,85 -0,80/0,13 0,002 

G2 14 10,00
 

0,00 -0,82/0,15 

 

Tabela 16: Referente aos valores da função mastigatória para os grupos com e sem 

zigomático. 

Grupo N Média DP IC 95% p 

G1 14 9,52
 

1,08 -1,03/0,16 0,003 

G2 14 9,95
 

0,16 -1,06/0,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autora. 

Fonte: Própria autora. 
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6. DISCUSSÃO  

  

A morbidade causada pelos enxertos e o atraso na reabilitação final devido à 

necessidade de espera da incorporação óssea pelo leito receptor foram fatores que 

motivaram o desenvolvimento de técnicas sem enxertia como opção para o tratamento 

de pacientes edêntulos com maxilas atróficas (BLOCK et al., 2009). Brånemark, em 

1998,desenvolveu a técnica original para a colocação de implantes zigomáticos no 

tratamento de maxilas atróficas sem o uso de enxertos, a qual foi posteriormente 

modificada por Stella & Warner (2000) minimizando a presença do implante no seio 

maxilar e melhorando a emergência do implante, já que permite uma angulação mais 

vertical do que na técnica original. Muitos estudos prospectivos e retrospectivos 

apresentam bons resultados mediante utilização da técnica original  (BRÅNEMARK, 

1998; BRÅNEMARK et al., 2004; HIRSCH et al, 2004; SCHMIDT et al., 2004; 

APARICIO et al., 2006; FARZAD et al., 2006; KAHNBERG et al., 2007; DAVÓ et al., 

2007; DAVÓ et al., 2008; STIEVENART & MALEVEZ, 2010; MALÓ et al., 2012), 

enquanto que um número reduzido de trabalhos discorre sobre a técnica de Stella & 

Warner (FERRARA & STELLA, 2004; PENARROCHA et al., 2007). Este estudo 

retrospectivo teve como objetivo avaliar a técnica de Stella & Warner, contribuindo 

assim para uma maior validação científica, tendo como diferencial a análise da saúde do 

seio maxilar, que é um dos fatores mais importantes para possibilitar a manutenção das 

fixações zigomáticas sem complicações associadas.  

 Foram avaliados 14 pacientes submetidos à colocação de implantes zigomáticos 

num período de 15 meses a 53 meses, onde se observou 100% de sobrevivência dos 

convencionais e zigomáticos envolvidos na reabilitação, representando um índice de 

sucesso compatível com trabalhos da equipe do professor Brånemark et al (2001 e 

2004) , que apresentaram uma taxa de sobrevivência para os IZ’s  de 94,2% a 100% 

após 5 a 10 anos e 12 anos de seguimento, respectivamente. Outros autores  relataram 

uma taxa de sobrevivência desses implantes variando entre 96% e 100% (HIRSCH et al, 

2004; STIEVENART & MALEVEZ, 2010; BALSHI et al., 2009; FERRARA & 

STELLA, 2004; ZWAHLEN et al., 2006; APARICIO et al., 2006; FARZAD et al., 

2006; DAVÓ et al., 2007; KAHNBERG et al., 2007; PENARROCHA et al., 2007; 

DAVÓ et al., 2009; MALÓ et al., 2012). Enquanto que para os implantes 
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convencionais, alguns estudos apresentaram uma variação de 95, 6% a 100% (BALSHI 

et al., 2009; FERRARA & STELLA, 2004; APARICIO et al., 2006; PENARROCHA et 

al., 2007; DAVÓ et al., 2007; FARZAD et al., 2006). Os achados do nosso trabalho, 

embora a curto prazo, demonstraram que a técnica de Stella & Warner é bastante 

previsível com índices de sucesso compatíveis com a literatura científica independente 

da técnica utilizada. 

O nível ósseo dos implantes após a aplicação de carga foi um dos critérios 

usados neste estudo para avaliar a sobrevivência dos implantes convencionais 

envolvidos na reabilitação (G1). Assim como nos estudos de Hirsch et al
 
(2004), 

Aparicio et al (2006) e Farzard et al (2006) este critério foi avaliado por meio de 

radiografias periapicais obtidas pela técnica do paralelismo associado as radiografias 

panorâmicas para os IC’s, e as tomografias computadorizadas para os IZ’s. A perda foi 

definida como uma alteração vertical do nível ósseo, medida em relação a exposição 

mais inferior da linha do implante. Tanto neste estudo como nos três citados 

anteriormente foram observados níveis ósseos satisfatórios mantidos após um período 

de até 60 meses da aplicação da carga. Um aspecto a se considerar é que a nossa 

pesquisa por ser um coorte retrospectivo, houve dificuldade de encontrar uma 

padronização das radiografias que pudessem determinar com precisão a perda óssea 

anual como descrito por Farzard et al (2006), sobretudo nos implantes convencionais 

(G1), onde a instalação palatinizada em muitas situações são requeridas pela atrofia 

maxilar anterior, limitando consideravelmente uma técnica adequada para obtenção das 

radiografias periapicais pela técnica do paralelismo. Por isso, utilizamos a metodologia 

sugerida por Lang & Lindhe (2005), tendo como referência que o nível ósseo nos 

implantes não deve ser inferior a dois terços do seu comprimento total para que se tenha 

um padrão satisfatório de ”osseointegração”. 

Para uma maior precisão na avaliação da osseointegração dos implantes, testes 

de percussão e de imobilidade do implante foram descritos na literatura (APARICIO et 

al., 2006; FARZARD et al.,
 
2006). Para isso, é necessária a remoção da prótese fixa, 

que a nosso ver, só se justificaria nos casos em que houvesse a necessidade de troca da 

prótese ou quando na observação de desadaptações ou falhas na reabilitação e/ou 

implantes, já que a perda da osseointegração também pode ser verificada por sinais 

sugestivos, representados pela diminuição do volume ósseo em volta do implante, pela 
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radiolucidez periimplantar, pela presença de dor espontânea ou a palpação, vermelhidão 

no local e presença de secreção purulenta (ALBREKTSSON, 1985; HIRSCH et al., 

2004; DAVÓ et al., 2009) . Para Von Kramer (1994) a mobilidade periimplantar 

geralmente está associada à radiolucidez perimplantar, sendo o acompanhamento deste 

parâmetro um fator primordial para analisar a preservação do implante. Este método de 

monitoramento possui vantagens de não necessitar a remoção das próteses durante a 

avaliação.  

O nosso trabalho demonstrou a ausência de sintomatologia dolorosa, assim 

como, de secreção purulenta e sangramento à palpação e à sondagem, tanto nos 

implantes zigomáticos, quanto nos implantes convencionais, com bom nível ósseo para 

os implantes convencionais e a ausência de radiolucidez periimplantar nos implantes 

convencionais e na porção apical dos implantes zigomáticos. Estes achados são 

semelhantes aos estudos de Stiévnart & Malevez (2010), Peñarrocha et al.
 
(2007) e 

Davó et al. (2007).  

 Alguns autores relataram inflamação do tecido mole ao redor dos implantes, 

sendo um dos sinais a vermelhidão da coloração da mucosa (HIRSCH et al., 2006; 

FARZARD et al.,
 
2006; KAHNBERG et al., 2007). Farzard et al.

 
(2006) relataram 

alguns graus de inflamação encontrados em 14 dos 22 IZ’s instalados pela técnica 

original. O tecido mole encontrado ao redor do implante pareceu estar suscetível à 

infecção, tendo sido justificado pelos autores, pelo aumento no número de pacientes 

com problemas na execução de uma correta higiene oral. No nosso estudo, apenas um 

paciente apresentou vermelhidão na região palatina do IZ esquerdo, estando esta 

também associada à higienização insatisfatória. Ao nosso ver um fator que 

provavelmente contribui para a saúde periimplantar das fixações zigomáticas é uma 

profundidade de sulco dentro de um limite aceitável, capaz de favorecer a autolimpeza 

pelo próprio paciente durante a escovação e/ou massagem gengival. A profundidade de 

sondagem na mucosa palatal do IZ pode ser considerada normal até 5mm, consistindo 

de epitélio paraqueratinizado o que não é comparável com a profundidade normal do 

sulco ao redor do IC colocado na crista
 
(STIÉVNART & MALEVEZ, 2010). Neste 

estudo, tanto os IZ’s quanto os IC’s apresentaram uma média de profundidade de 

sondagem dentro da normalidade, variando de 2 a 3mm, o que é bem satisfatória. A 

técnica de Stella & Warner permite um emergência mais vertical favorecendo 
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provavelmente um sulco menos profundo em virtude da menor angulação obtida,  

devendo ser investigado essa relação em outros trabalhos que possam comparar as 

técnicas. Outros estudos relataram a presença de problemas com os tecidos orais na 

região dos implantes zigomáticos, como por exemplo: infecção e inchaço, geralmente 

associado a perda da osseointegração apical do implante (AL-NAWAS et al., 2004; 

HIRSCH et al., 2006; KAHNBERG et al., 2007). Já Hirsch et al (2006), relataram a 

presença de hiperplasia, mucosite/gengivite e infecção em oito pacientes em um total de 

dez ocasiões durante todo o período de seguimento.  

Apesar de termos utilizados alguns critérios para avaliar a osseointegração, 

tomamos o cuidado de considerar o conceito de sobrevivência dos implantes e não o 

sucesso. A sobrevivência é um termo mais geral, considerando apenas que o implante 

ainda encontra-se na cavidade bucal, sem analisar a qualidade de sua função e a 

manutenção do tecido de suporte. A classificação de sucesso é aplicada àqueles que se 

encaixam em critérios estabelecidos e aplicáveis a todo implante inserido, 

(ALBREKTSSON,1993). Devido a vários fatores, desde do tipo de ensaio, como 

também pela dificuldade de acesso a todos os implantes e características inerentes 

quando se trabalha com maxilas atróficas sem reconstrução prévia, achamos que a 

sobrevivência, que é um conceito amplamente utilizado na literatura, se enquadraria 

melhor para a presente pesquisa.  

 Um importante questionamento é a possibilidade do implante zigomático 

provocar ou favorecer a doença sinusal. Devido à exposição deste implante dentro do 

seio maxilar, estudos fazem-se necessários para avaliar o surgimento ou não de 

sinusopatias causadas pelos IZ’s. Muitos estudos (STIÉVNART & MALEVEZ, 2010; 

FERRARA & STELLA, 2004; ZWAHLEN et al., 2006; APARICIO et al., 2006; 

BRÅNEMARK et al., 2004; KAHNBERG et al., 2007; PENARROCHA et al., 2007a; 

CHRCANOVIC & ABREU, 2012; MALEVEZ et al., 2004; DAVÓ et al., 2007; DAVÓ 

et al., 2009) mostraram a ocorrência de sinusite maxilar em pacientes que receberam os 

IZ’s, estando atribuída a muitos fatores como, por exemplo, perfuração da membrana 

sinusal (STIÉVNART & MALEVEZ, 2010; PENARROCHA et al., 2007a)  ausência 

do contato da crista óssea ao redor do implante zigomático (APARICIO et al., 2006), 

migração de bactérias para dentro seio maxilar através da presença de comunicação 

buco-sinusal (STIÉVNART & MALEVEZ, 2010; BECKTOR et al., 2005) , e condições 
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sinusais preexistentes do ponto de vista clínico e radiográfico (HIRSCH et al., 2006; 

ZWAHLEN et al., 2006; APARICIO et al., 2006; BRÅNEMARK et al., 2004; 

BECKTOR et al., 2005; PENARROCHA et al., 2005). Segundo Stiévnart & Malevez 

(2010) a incidência da sinusite varia de 14 a 30%. Peñarrocha et al (2007a), em seu 

estudo retrospectivo, também utilizando a técnica de Stella & Warner, dos 42 implantes 

zigomáticos inseridos, houveram dois casos de sinusite, tendo sido um caso tratado com 

antibióticos e o outro com a remoção do implante. Becktor et al (2005), relataram que 

pacientes com comunicação buco-sinusal podem desenvolver supuração com ou sem 

sinusite. Nestes casos, o tratamento consistiu na administração de antibióticos e/ou no 

reposicionamento de tecido mole sem a remoção do IZ estável, não tendo sido 

observada a recorrência do quadro de sinusite
 

(FERRARA & STELLA, 2004; 

MALEVEZ et al., 2004; MALÓ et al., 2008). Hirsch et al
 
(2006), relataram a presença 

de fístula em cinco pacientes tanto antes quanto após a conexão do abutment, e em um 

ano de seguimento. Três pacientes apresentaram sintomas de sinusite especificados 

como dor noturna, dor unilateral no mau tempo e obstrução do seio. Entendemos  que a 

existência de uma pequena quantidade de osso residual na crista alveolar, associado  a 

uma técnica para instalação do implante zigomático com menor destruição da região 

sinusal, determinará em um prognóstico mais favorável para estas complicações.    

Em geral, o risco de desenvolvimento de sinusite maxilar associada aos IZ’s 

instalados pela técnica original tem sido relatado como baixo ou moderado
 
(CHOW et 

al., 2010), com poucos dados publicados em relação a técnica de Stella & Warner. 

Peñarrocha et al (2007b) acredita que a pequena canaleta na região zigomático-maxilar 

diminui a possibilidade da sinusite maxilar, tendo encontrado 4,7% desta complicação 

após 12 meses da instalação da prótese. No nosso estudo, os implantes tiveram dois 

padrões de posição.  Houveram os implantes zigomáticos que  invadiram parcialmente o 

seio maxilar, e em outras situações, dependendo da anatomia da região zigomático-

maxilar encontrada, posicionou-se totalmente fora do seio maxilar, apenas 

tangenciando-o, entretanto em ambas as possibilidades a canaleta que caracteriza a 

técnica foi realizada. Os achados clínicos e imaginológicos não demonstraram a 

presença da sinusite maxilar em todos os pacientes do nosso estudo, considerando um 

acompanhamento mínimo de 15 meses e máximo de 53 meses.  
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Para o diagnóstico da rinossinusite alguns autores tem relatado o uso da 

tomografia computadorizada. Nakai et al. (2003), relataram o uso deste exame seis 

meses após a instalação de 15 implantes zigomáticos em 9 pacientes, observando a  

ausência de sinais e sintomas de sinusite. Petruson, em 2004, avaliou a relação entre os 

implantes zigomáticos e a presença da sinusite maxilar através de sinusoscopia em 14 

pacientes, não havendo a presença de infecção ou inflamação da mucosa ao redor dos 

implantes, mostrando assim que os implantes de titânio são compatíveis com a saúde 

sinusal e a função normal do SM, entretanto todos esses trabalhos utilizaram da técnica 

original. Portanto, concordamos Chrcanovic & Abreu
 
(2012) em sua revisão sistemática 

ao observar que a imobilidade do implante zigomático é um dos principais fatores para a 

homeostase do seio maxilar. A imobilidade do implante, alcançada por uma boa 

ancoragem no osso zigomático e quando possível no osso maxilar, bem como uma 

rígida união protética, associado a uma rigorosa seleção de pacientes sem sinusopatias 

ativas prévias, contribuíram para o resultado alcançado. Em relação a seleção dos 

pacientes para a realização dos implantes zigomáticos, é rotina do serviço onde a 

amostra foi obtida que  só se deve indicar esta modalidade de tratamento em pacientes 

sem histórico de doença sinusal, confirmado pela tomografia pré-operatória.  

Atualmente a tomografia computadorizada  (TC) é utilizada como método 

padrão para o estadiamento da rinossinusite. Vários sistemas de estadiamento existem e 

a maioria se baseia na presença e quantidade de doença inflamatória no interior dos 

seios paranasais. O sistema mais aceito para fins de pesquisa é o de Lund-McKay 

(1993) que avalia a opacificação dos seios paranasais na TC, eliminando a 

possibilidade de falsos positivos ou negativos. O exame clínico e à análise da 

tomografia computadorizada realizado por um especialista na área de 

otorrinolaringologia, respalda um diagnóstico preciso da patologia sinusal que pode 

apresentar-se de maneira semelhante sem necessariamente ser uma sinusite maxilar. 

 As próteses suportadas pelos implantes zigomáticos apresentam um 

desenho especial devido à localização e emergência dos implantes em uma posição mais 

palatina quando comparada aos implantes convencionais, o que pode dificultar a 

adaptação da língua, a higienização da prótese e influenciar na função (NAKAI et al., 

2003; BRÅNEMARK et al., 2004) . Alguns estudos realizaram uma avaliação do nível 

de satisfação dos pacientes diante as próteses instaladas sob os IZ’s, tendo demonstrado 
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bons níveis de aceitação (LANDES et al., 2005;  HIRSCH et al., 2006; FARZAD et al., 

2006;  PEÑARROCHA et al., 2007b; NAKAI et al., 2003). Apenas Peñarrocha et al., 

em 2007, avaliaram a satisfação de pacientes submetidos à colocação dos IZ’s pela 

técnica de Stella & Warner e compararam com um grupo reabilitado com prótese fixa 

total sem implantes zigomáticos, utilizando também de escalas visuais analógicas 

(EVA), similares às usadas no estudo de Farzad et al., 2006. Peñarrocha et al.
 
(2007b) 

não observaram diferenças estatísticas significantes considerando os diversos aspectos 

analisados, exceto com relação à estética. No nosso estudo houve diferenças 

significativas tanto na satisfação geral quanto nos itens específicos avaliados, 

demonstrando melhores resultados nas próteses totais fixas sem implantes zigomáticos, 

apesar do grupo 1, representado pelas PTF com implantes zigomáticos terem alcançado 

boas médias, exceto no item referente a facilidade de limpeza da prótese. Diante destes 

resultados, mesmo com a posição menos palatinizada dos implantes zigomáticos 

alcançada pela técnica de Stella & Waner neste item. 

 Farzad et al. (2006) na sua avaliação da satisfação dos pacientes após a 

reabilitação, não descreveram mudanças na fala. No entanto, no nosso estudo três 

pacientes reabilitados com IZ’s queixaram-se de dificuldade na habilidade de falar, 

principalmente na pronúncia de palavras com a letra “s”. Este achado é semelhante ao 

do estudo de Lundquivist et a. (1992), o qual mostrou que pacientes restaurados com 

próteses totais fixas se queixam de problemas na fala, principalmente com o som da 

letra “s”. Nakai et al.
 
(2003) também relataram a presença de pacientes com queixa 

quanto à fala, tendo um paciente se queixado durante três meses e o outro por duas 

semanas, ambos após a instalação da prótese. Nakai et al. (2003) e Brånemark et al. 

(2004)
 
relacionaram os problemas na fala com o desenho da prótese instalada nos 

pacientes com IZ’s a qual difere daqueles que são tratados com IC’s sem/com a 

necessidade de enxertia. 

 Hirsch et al. (2006) avaliaram a satisfação no momento da inserção da prótese 

fixa e após um ano de seguimento em 76 pacientes tratados com 124 IZ’s, onde foi 

observada uma completa satisfação com os resultados estéticos e funcionais em 80% 

destes pacientes, tanto no primeiro momento, caracterizado pela instalação da prótese,  

quanto no segundo, 1 ano após uso da prótese. Farzad et al. (2006) usaram também uma 

EVA para avaliar a resposta dos pacientes ao tratamento com IZ’s, os quais 
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descreveram dificuldade para mastigar e menor satisfação com relação à estética, tendo 

estes resultados sido justificados por meio da subjetividade dos itens. No nosso estudo, 

tanto o grupo dos pacientes com zigomáticos quanto o grupo dos pacientes sem 

zigomático apresentaram bons resultados com relação à estética e função, porém o 

segundo grupo apresentou os melhores índices para ambos os quesitos. Para grupo com 

implantes zigomáticos, 2 pacientes, no item estética, relataram que a prótese não 

apresentou resultado esperado, podendo este ter sido influenciado pela percepção 

subjetiva do indivíduo o que dificulta uma padronização do conceito estética entre todos 

os indivíduos do grupo.  

Analisando a função mastigatória e a estabilidade, o grupo sem implantes 

zigomático, apresentou melhores resultados, isto pode ser justificado pelo fato de 85,7% 

dos antagonistas serem próteses totais fixas implantossuportadas ou dentição natural, 

contra 57,14% nos pacientes do grupo 1. Esses achados são compatíveis com o trabalho 

Apolinário et al em 2011, que demonstra a influência do antagonista no nível de 

satisfação quando na análise deste parâmetro. 

Os achados do nosso trabalho demonstraram que a técnica de Stella & Warner 

permite a instalação de IZ’s com previsibilidade, tendo alcançado elevado índice de 

sobrevivência e sem prejuízo a saúde dos seios maxilares, sendo necessário o 

desenvolvimento de novos estudos com longo tempo de seguimento e um maior número 

de pacientes envolvidos na amostra para melhorar a evidência científica sob esta escolha 

de tratamento. 
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7.  CONCLUSÕES 

Com base nos achados dessa pesquisa podemos concluir que: 

 A técnica de Stella & Warner mostrou-se efetiva, permitindo um elevado índice 

de sobrevivência dos implantes convencionais e zigomáticos, considerando um 

período mínimo de acompanhamento de 15 meses e máximo de 53 meses após 

reabilitação protética. 

 

 Não foram encontradas alterações patológicas importantes nos tecidos 

periimplantares dos implantes convencionais e zigomáticos analisados. 

 

 Os achados radiográficos mostraram níveis ósseos satisfatórios nos implantes 

convencionais envolvidos na reabilitação oral com implantes zigomáticos. 

 

 Os achados radiográficos mostraram um bom posicionamento do ápice dos 

implantes zigomáticos em relação ao osso zigomático. 

 

 A presença do implante zigomático não estava associada à presença de 

sinusopatias. 

 

 O nível de satisfação dos pacientes reabilitados com próteses com implantes 

zigomáticos foi inferior aos reabilitados com prótese fixa sobre implantes 

convencionais. 
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